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ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA DA ASSOCIAcAO DOS SERVIDORES DA 
AGENCIA NACIONAL DE AGUAS - ASAGUAS 

Aos quinze dias do més de marco do ano de dois mil e dezessete, as dezessete 
horas e trinta minutos, no Auditório Flávio Terra Barth, do Agenda Nacional de 
Aguas - ANA, situado no Setor Policial, Area 5, Quadra 3, Brasilia-DF, reuniram-se, 
em segundo convocação, vinte e urn servidores efetivos do ANA, cujos nomes 
e assinaturas constam da lisfa de presença anexada a essa ata, para realizarem 
Assembleia Geral Ordinária da Associação dos Servidores do Agenda Nacional 
de Aguas (ASAGUAS). A convocação para a ref erida Assembleia foi feita corn 
a devida anfecedência regimental, por meio de publicacOo do Edital de 
ConvocoçOo 01/2017 (Anexo I), enviado via e-mail a todos os associados 
em 02/03/20 1 7. A abertura dos trabalhos deu-se as 17 horas e 30 minutos sob 
a presidéncia do Diretor Executivo - Suplente, Marcus André Fuckner, que 
saudou a todos e explicou sobre a ausência de trés direfores: Jorge Thierry 
Calasans - Diretor Executivo, Francisco Rogério Oliveira - Diretor 
Administrativo e Lucas de Almeida Alves - Diretor Social, todos em licenca 
médica. Em seguida e em conformidade corn a pauta, foram apresentodos 
informes sobre a participação robusta do ASAGUAS no FOrum dos Agendas 
Reguladoras. Informado sobre o manifesto que o FOrum está elaborando, tal 
manifesto se refere 00 assunto dos RHs nOo estarem aceitando o tIfulo 
académico obtido antes do ingresso nas carreiras para fins de promoçOo a 
Classe Especial. 0 diretor também informou sobre a recém criada ComissOo 
de Ex-Diref ores da ASAGUAS. Essa Comissão está discutindo sobre os critérios 
de escolha para novos diretores do ANA, tenfando manfer urn processo corn 
critérios claros e equitafivos, levando em conta a participaçOo dos 
servidores. Como Ciltimo informe, foi informado a todos sobre a questao do 
tema Progressao e PromoçOo, assunfo carente de debate na ANA e que a 
ASAGUAS está atenta, buscando a protecão dos direifos dos servidores, na 
atual regulamentacão legal de suas carreiras. A seguir, o Diretor Financeiro, 
Crisfiano Guimarães apresentou a Prestação de Confas (Anexo II), informou 
sobre a ligeira queda do Ativo Circulante, porém menor do que o previsto. 
Ressaltou sobre a conquisto do Associacöo em ter novamente o desconto 
em foiha, autorizado pelo Minisfério do Planejamento. Em seguida o 
Presidenfe do Conselho Fiscal, associado Rubens Model Wanderley, 
apresentou o parecer do Conselho Fiscal, indicando a aprovaçOo dos 
contas e apresentando algumas recomendoçOes e destaques (Anexo Ill). 
Após as apresenfacoes foram feitos esclarecimentos sobre as 
recomendaçOes do Conselho Fiscal pelos Diretores Financeiro e Executivo - 
Suplente, que explicaram que as recomendaçOes propostas ja esfão sendo 
execufadas e lou encontram-se em fase de esfudos. Como aparte, o 
associado Nazareno Marques de Araijo observou que o gasto de 17% em 
apoio a eventos é elevado, ponderou sobre a revisão para os prOximos anos. 
0 Diretor Executivo - Suplente, Marcus Fuckner explicou que apesar de 
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aparecer no demonstrativo contábil aquele percentual, o gasfo é muito 
menor, pois ha confrapartida finonceira do apoio do Coixa Ecoriômica 
Federal. Esse argumento do diretor foi corroborado pelo associado Ney 
Albert Murt ha. 0 Diretor Executivo - Suplente sugerlu que levará ao Forum 
dos Agendas Reguladoras o terna sobre a associacOo responsOvel pela 
realização do lnteragências, que pode vir a ocorrer segundo uma proposta 
de rodIzio. ApOs o debate, foi colocada em votação a aprovação dos 
contas, sendo 19 votos a favor e 2 abstençOes. Em seguida a Diretor 
Financeiro apresentou a PrevisOo Orcamentária (Anexo IV), ao que houve 
questionomenfo do associado Nazareno Marques de AraUjo sobre o valor 
das despesas sendo major do que o dos receitas. Em seguida houve a 
vofaçOo, e a Previsão Orçamenfário foi aprovada pela malaria, corn 14 
votos a favor, sendo registradas duas obsfencOes el voto contrário. 0 tema 
seguinfe foi a apresentaçöo do RelafOrio Anual de Atividades de 2016 pelo 
Diretor Executivo - Suplente (Anexo V) que compreende atividades do 61  e 
70  diretorias, em seguida o Presidente do Conselho Fiscal apresentou a 
Parecer sobre o Relatório Anual (Anexo VI), recomendando a aprovacão. 
Houve urn aparte do associado Nazareno Marques AraCijo, no qual 
quesfionou que 00 Conselho Fiscal nOo compete propor atos de gestöo, 
conforme contam do parecer. A associada Maria Cristina Brifo explanou que 
a recornendacOo feita pelo Conselho Fiscal nOo pode ser considerada "afo 
de gesfOo", uma vez que a recornendaçOo não é uma obrigacOo. Posto em 
votacOo, a Relatório Anual de Atividades foi aprovado par 13 associados 
presentes e houve 1 absfencão, não houve votos contrários. A seguir 0 

Diretor Executivo - Suplente apresentou a PIano de Trabalho para o ano de 
2017 (Anexo VII), a qual foi aprovado par unanimidade. Em seguida houve 
o debate sobre a reajuste da mensalidade e par consenso foi decidido que 
esse terna será objeta de mais discussão, aprofundamento e votaçöo em 
assembleia especIfica, apos apresentaçOo de propasta pela diretoria de 
contratacOo de funcionário para apaio administrativo. 0 Diretor Executivo - 
Suplente apresentou em seguida a lista dos bens para desfazimento: 1 IV 
onalógica do marco Philips, 1 notebook, 1 aparelho de DVD do marco Philips 
e 1 suporfe para TV. 0 desfazimento de tados as itens foi aprovado par 
unanimidade. Fol posto em votaçOo se os valores dos mensalidades nOo 
quitadas pelos assaciados poderiam ser dispensados de pagamenta 00 

solicitarem desfiliação ou refiliação. A propasta foi rejeitada por todos as 
presentes e, portanto, as valores dos mensalidades nOo pagas deverão ser 
quitados, par qualquer associada, tanto quanta do salda, quanta do retorno 
a Associoção. A Diretora Social - Suplente, Priscila Santana apresentou a 
progromação para a Olimpiana 2017. A Diretora Técnico CientIfica - 
Suplente. Flávia Oliveira apresentou o nova site do ASAGUAS, mostrou as 
principals funcionalidades e explicou que se trata de uma tecnologia nova 
e de fácil manuseia, compreendendo urn blog. A associada Maria Cristina 
Brito sugeriu que o site tenha espaco para debates de temas relevantes, 
coma uma espécie de fOrum. Nada mais havendo a tratar a Diretor 
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Executivo - Suplente da ASAGUAS encerrou a Assernbleia as vinte horas e eu, 
Tome Farias Siqueira LeifOo, Diretor Administrativo - Suplente da ASAGUAS, 
Iavrei então a presente ala, que vol por mirn, pelo Diretor Executivo - 
Suplente e pelo Diretor Financeiro da ASAGUAS assinada, bern como por 
todos Os demais presenfes, conforme lisfa anexa (Anexo VIII). 

BrasIlia, 15 de marco de 2017. 

Tome arias Siqueira Leitão Marcus André% Fuckner 

Cristiano Caria Guimaraes Pereira 
/ 

Endereço: Setor Policial - Area 5—Quadra 3— Bloco L - sala 114— Ala Central - Brasilia - DF - CEP: 70.610-200 



ANEXO 



( 	AG IJAS 
Assocaçao dos Servidores da 
Agncia Nacional do Aguas 

EDITAL 01/2017 

Em atendimento ao previsto no parágrafo ünico do art. 90. do Estatuto 
da ASAGUAS, e art. 10, incisos VII e X e § 20, estão convocados todos Os 

associados da Associação dos Servidores da Agencia Nacional de Aguas - 
ASAGUAS para Assembléia Geral Ordinária, a se realizar no dia 15 de marco 
de 2017, as 17h00 em primeira convocaçäo ou 17h30 em segunda convocaçao, 
no Auditório Flâvio Terra Barth, Iocalizado no Setor Policial Sul, Area 5, Quadra 
3, Bloco L, SaIa 114. 

A pauta da Assembleia é: 

Informes; 
Prestacão de contas referente ao ano de 2016 e planejamento para 2017; 
Resumo das principais atividades realizadas pela nova Diretoria e 
proposta de novas atividades; 
Proposta de reajuste de mensalidade (ou corte de gastos); 

S. Autorizaçao para desfazimento de bens; 
Autorização para anistia de débitos de servidores que se refiliaram; 
Olimpiana (calendário, investimentos e parcerias); 
Apresentaçao do novo site da ASAGUAS; 
Outros assuntos. 

Brasilia, 2 de marco de 2017. 

MARCUS ANDRÉ FUCKNER 
Diretor Executivo Suplente 

g97 <  

MARCUS   Assinado de forma daptal por MARCUS 
ANDRE FUCKNER:03338680996 

ANDRE da 
DN: c=BR, o=ICP-Braol, ou=Secretaria 

Receita Federal do Brasil - RFB, 
ou=RFB e-CPF A3, ou=(EM BRANCO), 

FU C K N ER: 03338 ou=Autenticado por Certisign 
Certificadora Digital, cn=MARCUS 

680996 
ANDRE FUCKNER:03338680996 
Dados: 2017.03.02 19:42:18 -0300 
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Prestaga"'o de contas 2016 

(AGO, 15/03/2017) 

CRISTIANO PEREIRA 
Diretor Financeiro 
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RECEITAS 2016 
Receita Valor/2016 	 Observação 

MWIPW Wis 000,00 

I ngressos/i nscri çoe S R$ 13.970,00 
Cinema, torneios esportivos, churrasco, festa 

de confraternizaçao 

MenaIidadsj J$sg1,i4 Desconto em fo 

Juros, rendimentos aplicacôes Financeiras R$ 15.022,28 

Ressarci ment"" 

TOTAL R$ 99.281,02  

I PatrocInlo Interagénciasu Ingressos/inscricöes 	• Mensalidade associados 

I Financeiras 	 I Outras receitas 

Observaçöes: 

Malor fonte = Mensalidade associados; 
Patrocinio Interagências sempre a posteriori. 



DESPESAS 2016 

% 	
18, 

2,0  
0,8% 	3,596N, 

2,8% 

0,5% 

1,0% 

0,7% 12,6% 

Honorános contábeis 

Honorários advocaticios 

SIGAS 

SERPRO 

Torneios (Secura, Olimpiana) 

Interagéncias 

Interagências (subsidlo) 

Docunientarista 

Cadeira de rodas motorizada 

Passagens/hospedagem 

Site Internet 

IRPJ 

Taxas 

Festa de Confratemizaco 

Churrasco 

Outras despesas 

14,5% 

 

 

Despesa Valor/2016 Observacão 

parceIa dobrad4a, 

Honorários advocatIcios R$ 17.831,60 Mensalidades e_parcela dobrada 

SlGAj2WM"EFPMMMMWr R$ 90000 

Processamento desconto mensalidades 

- 

SERPRO 	 R$ 200,00 

Material esportivo, manutenço do 
Torneios (Secura, Olimpiana) R$ 1.748,45 

campo, etc 

lnteragências R$ 14.604,85 Troféus, medaihas, aluguéis de espaco, 

72585 Modalidades coletivas  

Documentarista R$ 1.000,00 Reativacão consignacào MPOG 

R$ 2.857,72 Convidados debates técnicos 

fnsdLj 	e hospedagem 

Passagens/hospedagem 

Site m FW49 

IRPJ R$ 1.990,15 Imposto de rendasobre aplicacôes 

Thbutáriase bancarias Taxas 3.466,80 

Espaco, buffet, banda, brindes, 
Festa de Corif rate rriizaço R$ 18.956,08 

brinquedos, etc 

Espaço, buffet, banda, brindes, 
Churrasco R$ 12.710,00 

brinquedos, etc 

Cartórios, lanches, apoio a eventos, 
Outras despesas R$ 17.036,19  

~ material de escritorio 

R$100.483,88  

Observaçöes: 
Esporte e Confraternizaçöes SO os temas de maiores despesas; 
Esporte utiliza a conta da associaçäo como meio de se viabilizar patrocInios; 
Grande impacto dos honorários (contábil e advocaticio). 
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Brasilia, 15 de marco de 2017. 

Conselho Fiscal da Associacao dos Servidores da Agenda 
Nacional de Aguas - ASAGUAS 

Parecer sobre a Prestação de Contas - ExercIcio 2016 

De acordo corn atribuicao prevista no art. 25, incisos VII e VIII, do Estatuto da 
Associação dos Servidores da Agenda Nacional de Aguas, o Conselho Fiscal reconhece e 
atesta a perfeita ordem e correção dos docurnentos financeiros e patrimoniais contidos no 
Balancete de Encerramento e Balanço Patrimonial do exercicio de 2016, apresentado 
pela Diretoria da ASAGUAS, assinado pelo seu Diretor Executivo Sr. Jorge Thierry Calazans 
e pelo Contador Sr. Marcello José Moreira, e RECOMENDA A SUA APROVAAO pela 
Assembleia Geral, corn as observacaes abaixo descritas. 

Destaque negativo: 

1. 	A entrega do Balancete de Encerramento e Balanco Patrimonial do exerdIcio de 2016 
para o Conselho Fiscal foi efetuada em data muito próxima da Assembleia Geral, gerando o 
risco de comprometer a análise do Conselho Fiscal. 

Destaques positivos: 

Mantendo o padráo estabelecido na gestao anterior, a nova diretoria primou pela 
excelente organizacao e apresentacão da documentacão comprobatória das receitas e 
despesas. 

Atendendo a recomendação do Parecer do exercIcio anterior, a principal receita da 
associaçâo, advinda do pagamento das mensatidades dos associados, foi retomada corn o 
desconto em folha a partir do mês de outubro, diminuindo consideravelmente as despesas 
operacionais. 

0 balanço financeiro das receitas e despesas do Churrasco de Confraternização, 
realizado em abril, foi feito separadamente e corn urn excelente detalhamento, atendendo. 

As festas e confraternizaçôes tiverarn subsIdios expressivos para a participacão dos 
servidores, atendendo plenamente a recornendacao do Parecer do exercIcio anterior. 

Apesar de ter havido urn decréscimo nos ativos financeiros, o deficit anual foi de 
somente 0,7%. 

Recomendaçôes: 

Reiterando recomendação de exercIdios anteriores, solicitamos 0 envio dos 
balancetes rnensais ao término de cada trimestre, a firn de rnelhorar o acompanharnento por 
parte do Conselho Fiscal. 

Reiterando recomendação do exerdIcio anterior, manter urn controle especIfico para 
as receitas obtidas corn venda de ingressos de cinema e de festas e eventos, a fim de 
evidenciar corn maior clareza as movimentaçôes financeiras relacionadas a essas receitas. 

Qç4 	
Parecer sobre a Prestaçao de Contas - ExercIclo 2016 
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0 balanço financeiro das receitas e despesas da Festa de Confraternização de Final 
de Ano, realizada em novembro, nao foi feito corn o mesmo detalhamento do Churrasco de 
Confraternizaçao, realizado em abril. 

Reiterando recomendação do exercIcio anterior, solicitar em todas as aquisiçôes de 
bens e serviços efetuadas pela ASAGUAS o fornecimento de documento fiscal válido que 
contenha os dados da Pessoa JurIdica emitente e adquirente, discriminacão das 
mercadorias, bens e servicos, bern como a data de ocorrência das respectivas despesas. 
Por intermédio da anélise dos balancetes e documentos de comprovacâo das despesas 
referentes ao exercIcio de 2016, constatamos que, em relaçao aos gastos efetuados corn 
manutencão do site Aságuas, aquisição de ingressos Kinoplex e, em alguns meses, servicos 
contébeis, somente foram apresentados boletos bancários. 

Reiterando recomendação de exercIcios anteriores, avaliar a possibilidade de 
contratar urn auxiliar de escritório para exercer atividades de apoio administrativo/financeiro 
aos membros diretores da Associacao. 

Conseiheiros Titulares 

' 	\'xz \ ' 
Rubens Maciel Wandefley 

Presidente 

Paulope 	 eira 	 Fenanda Laus de Aquino 

nardo de Almeida 	 M rco Alexandro Silva André 

Conseiheiros Suplentes 

"as Camila Lopes Oliveira de Mello 	Claudia handaeves da Costa 

Thamiris de Oliveira Lima 

Parecer sobre a Prestaçao de Contas - ExercIcio 2016 
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Previsap'oo orçamentária 2017 

(AGO, 15/03/2017) 

CRISTIANO PEREIRA 
Diretor Financeiro 



Tipo 

Receitas 

Previsão Orçamentária ASAGUAS 2017 
Descriço 	 Quant. 	Valor Unit. 

Mensalidades associados 	 236 	R$ 240,00 

Receitas Financeiras 	 12 	R$ 1.224,94 

Total Receitas 

Valor Total 

R$ 56.640,00 

R$ 14.699,28 

R$ 7 1.339,28 

13 R$ 450,00 R$ 5.850,00 

13 R$ 1.481,61 R$ 19.260,93 

12 R$ 100,00 R$ 1.200,00 

1 R$ 326,74 R$ 326,74 

3 R$ 159,29 R$ 477,87 

15 R$ 150,00 R$ 2.250,00 

10 R$ 500,00 R$ 5.000,00 

1 R$ 3.500,00 R$ 3.500,00 

1 R$ 750,00 R$ 750,00 

1 R$ 1.950,00 R$ 1.950,00 

1 R$ 12.500,00 R$ 12.500,00 

12 R$ 29,00 R$ 348,00 

1 R$ 8.000,00 R$ 8.000,00 

1 R$ 1.990,15 R$ 1.990,15 

1 R$ 3.466,80 R$ 3.466,80 

12 R$ 150,00 R$ 1.800,00 

R$ 68.670,49 AD 

,// 

SOMA Contabilidade 

A&R Advogados 

SERPRO - servico de desconto em foiha 

SERPRO - validaço de consignathrias 

Consultoria SIGAS 

Lanche Debate Técnico e outros eventos 

Passagens/hospedagem palestrantes 

Debates Técnicos 

Despesas 
	

Secura e OlimpiANA 

lnteragências - subsIdio inscricöes 

Apoio a eventos 

Festa de Confraternizaço 

Site 

MobIlia sala da Aságuas 

I R PJ 

Taxas 

Outras despesas 

Total Despesas 
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ASAGUAS - BALANO DE ATIVIDADES - Ano de 2016 

1. Was Reivindicatórias 

Gestão 2014/2016: 

Progressao e Promoçao 
Envio de oficlo ao Diretor-Presidente sobre 0 assunto (Of. 02/2016); reunião corn advogados e 
associados dia 01/03 sobre o assunto; reaiizaçao de duas reuniOes corn a CGGEP; envio de oficios 
a CGGEP; abaixo assinado sobre o assunto corn 231 assinaturas de servidores; reaiizaçao de duas 
reuniOes corn Diretor-Presidente sobre o assunto; reunião em 05/03 no MPOG, a pedido do Diretor-
Presidente, quando foram tratados assuntos referentes a Progressao & Prornoção, e as 
especificidades da ANA e, por firn, apoio a soluçao encontrada que resolveu as pendências do 
passado. 

Participacao no Acordo Coletivo 2016 
Apôs a Assernbleia de aprovacao do ACT das agendas reguladoras federals em dezembro de 
2015, apoio ao PL n° 4552/2016, envio de manifestacOes a Cornissão e aos Senadores, 
participacão de reunlOes para articular / divuigar etc, a lei foi aprovada no Senado em 12/06. 0 
acordo resuitou em reajuste de 5,5% a partir de agosto de 2016 e transformaçao dos saiários em 
subsIdios a partir de janeiro de 2017, acompanhada de reajuste de mais 5%. 

Frente Ampia de Trabaihadoras e Trabaihadores do Servico Pübiico pela Democracia 
Participacäo de reunião em 15/05 e realização de reunião interna corn servidores sobre 0 assunto 
em 20/05. 

Piano de SaUde 
Realização de reuniâo corn o juridico sobre 0 assunto ALL Care; reunião sobre Piano de sade 
corn ALL Care para definição do probierna da caréncia e das doenças pré-existentes; aprovacao 
na AGO de 23/03 de ingresso de açao contra a ALL Care e contra a GEAP. 

Acoes Judiciais 
Reunião corn advogados e interessados e reuniOes corn interessados, atérn de AGO para tratar do 
assunto Isonornia de gerentes" que manteve indicativo da diretoria da ASAGUAS para priorizar 
açöes individuals. 

Avaiiação de Desempenho 
Reunião corn representante da Cornissão de Avaiiacao de Desernpenho - CAD sobre a revogação 
da avaiiação de desernpenho. 

Gestão 201 6/201 8: 

Reuniôes corn a Diretoria da ANA 
Reunião corn o Diretor-Presidente para esciarecirnento a respeito do corte de saiário de servidores 
cedidos/requisitados e reunião corn o Diretor-Presidente a respeito da norneaçao dos aprovados 
em concurso p(iblico para o cargo de técnico administrativo. 
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h. Reuniöes corn os Associados 
Reunião em 16/11 aberta aos associados e demais servidores da ANA para debate do PLS n° 
52/2013 e proposta de novas atribuiçOes regulatôrias da ANA relacionadas ao Saneamento 
Bâsico; Reunião em 02/12 para debate sobre PIano de Sade, Aposentadoria na Remuneração 
por Subsidio e Previdéncia Complernentar. 

Demais Reuniöes 
Reunião em 11/11 corn a Associaçao Nacional dos Servidores Efetivos das Agendas Reguladoras 
Federals - ANER para apresentacão e discussão de temas referentes as carreiras; Reunião em 
18/11 corn o senhor Rodrigo da Silva Castro, advogado e sócio do escritôrio de advocacia Roberto 
e Mauro Advogados, contratado pela ASAGUAS; Reuniäo em 20/12 do FOrum das AssociaçOes 
de Servidores das Agendas Reguladoras realizada na sede da AN VISA em Brasilia. 

2. Assuntos Administrativos 

Gestão 2014/2016: 

Contratos 
Assinatura de contrato corn SERPRO e iniclo da implantacão do sistema de desconto 
(consignacao) em foiha, no processo de transiçao de diretorias; assinatura contrato corn a SIGAS. 

Convênios 
ConvOnio com o psico!ogo Wilson Villela para atendimento psicoterapêutico dos associados e 
lam iliares. 

Filiaçoes 
Filiacao da servidora Raquel do Amaral; Desfihiação das servidoras Alessandra Ramos, Paula 
Zacharias e Renata Maranhão e dos servidores Cyro Garcia e Jorge Pimentel Filho. 

Gestão 201 6/2018: 

Pagamento de Mensalidades 
Cadastrarnento dos Associados no SIGAC (Sistema de Gestão e Acesso) do Ministério do 
Planejamento, Desenvolvimento e Gestão para fins de autorizacao de consignacão em foiha; 
Contratacao de software e serviço de inclusão da listagem corn a identificação dos associados no 
SIGAC. 

Filiaçoes 
Refihiacao das servidoras Izabel Mendonça, Paula Zacharias, Cintia Arajo e do servidor Alexandre 
Anderaos; Filiaçao das servidoras Andrea Trindade e Helena Chaves; Desfiliaçäo dos servidores 
Luciano Sousa, Ricardo Choueri e Edmilson Pinto. 

Demais Assuntos 
Cadastramento da ASAGUAS no sistema e-protocolo da ANA. 
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3. Atividades Técnico.Cutturais 

Gestão 2014/201 6: 

a. Debates Técnicos da ASAGUAS 

N° do Data dos Apresentador Debated or Tema Nümero de 
Local 

Debate Debates Participantes 

Flàvio José José Procopio de 

72 26/02/2016 
DCastro e Lucena (Presidente A alocacao de água e os 

36 SPO 
Wesley Gabrieli do CBH Piancô- usos mültiplos 

de Souza Piranhas-Acü)  
Gestão participativa e 

Luis Gustavo 
gestao de conflitos: 

73 01/04/2016 
Miranda Mello 

ICMBio/MDS formaçao e possibilidades 35 SPO 
de aplicaçao em recursos 

hidricos 
Relacoes entre Saüde, 

Marcus André Dr. Christovarn 
Clima e Abastecimento de Sala 

74 29/04/2016 Fuckner Barcellos (FIOCRUZ) 
Agua: Estudo de Caso da 31 T2 - 

Diarreia no Semiârido SIA 
Brasileiro  

Wilde Cardoso Rebecca Neaera 
As Lirnitacoes da Bacia 

75 20/05/2016 Gontijo Junior Abers 
Hidrográfica para a Gestäo 36 SPO 

das Aguas 	no Brasil  

Luiz Amore e Denise Siqueira Panorama da 

76 24/06/2016 
Raimundo 

Tenôrio Leamy 
lmplementacao da 

21 SPO 
Alves de Lima 

(ABC/MRE) 
Estratégia Internacional da 

Filho ANA 

Abordagem territorial da 

Rosana 
integracao da Politica de Sala 

77 05/08/2016 Mendes Paulo Salles (Diretor Recursos HIdricos corn a 35 T2 - 
Evangelista 

da ADASA) de Meio Ambiente na 
SIA 

bacia hidrografica do no 
Paranoá  

Helvéclo da 
Silva Araüjo 
Mafra Filho, 

Fâbio de Novaes 
Levantamento Batimétrico 

78 16/09/2016 
Alexandre do 

Prado e 
Filho (empresa 

de Reservatórios para 
19 SPO 

Rurallech) 
Determinacao da Curva 

Regiane Maria Cota x Area x Volume 
Paes Ribeiro 

Hauschild 

Gestão 201 6/201 8: 

b. Debates Técnicos da ASAGUAS 
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NO do Data dos 
Apresentador Debatedor Tema 

NUmero de  =  Local 
Debate Debates Participantes 

Uma perspectiva histórica 

Ney Albert 
Sonaly Cristina das primeiras politicas 

79 30/09/2016 Rezende Professora pUblicas de saneamento e 35 SPO 
Murtha - UFMG de recursos hidricos no 

brasil  

Augusto Franco 
Experiências da ANA no 

80 28/1 012016 Malo da Silva 
- Planejamento de Redes de 21 SPO  

Bragança 
Monitoramento Integrado 

em_Bacias_Fronteiricas 

Leonardo de 
Hidrogeologia dos 

81 25/11/2016 Almeida/Bruno 
- Aquiferos Cársticos da 29 SPO 

regiao Hidrogrâfica do São 
Co!lischonn Francisco  

Regulacao do Projeto de 
82 16/12016 

Fernand
de 	

a Laus 
o 

- 
_ _ 

 
lntegracão do rio São 15 SPO 

Francisco_(PISF)  

Nümero de Participantes 

IF
2009 2010 2011 12 2013 2014 2015 2016 

e ia 
19,4 18,1 31,1 33,3 23,0 II 	27,4  H 	22,2  1 	28,5 

4. Atividades Esportivas e Sociais 

Gestão 2014/201 6: 

Realizacao de festa (churrasco) em 02/04. 
Apoio a festa junina (24/06). 

C. 	Realizacao do Tornelo Secura (Marco a Junho). 
Realizacao do Olimpianas (Junho a Setembro). 
Organizaçao do 110 Interagências, que se iniciou em Setembro. 

Gestão 201 6/201 8: 

Participaçao na Festa do Dia das Criancas. 
Confraternizacao de fim de ano realizada em 28/11 na Mansão Monte Viedra, Park Way: 

) 417 

23/ CLI4 
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61, 

h. 	Campanha Natal Solidârio entregue aos colaboradores em 15/1 2. 

- 

I. 	Participacäo nas atividades do Interagéncias, finalizadas em dezembro de 2016: 

C4 
5/7 
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5. ReuniOes de Diretoria 

Gestão 2014/201 6: 

Foram realizadas vinte e uma reuniöes, de nümeros 52 a 72. 

Gestão 201 6/2018: 

Foram realizadas onze reuniöes da diretoria da ASAGUAS gestao 2016-2018 nas seguintes datas: 
30/09, 07/10,14/10, 21/10, 28/10, 11/11, 18/11, 23/11, 02/12, 09/12e 16/12. 

6. AGOSEAGEs 

Gestão 2014/201 6: 

a. 	Assembleias Gerais Ordinârias 
Realizaçao de AGO em 23/03, corn aprovacão dos balanços de atividades e financeiros, alérn de 
aprovaçao para ingresso de acOes judiciais; Realizaçao de AGO em 28/09 para eleiçao e posse da 
Sétirna Diretoria da ASAGUAS. 

7. Publicaçoes 

Gestão 2014/201 6: 

Boletins Informativos 
01/2016 (Jan/Fey), 02/2016 (Abr/Mai), 03/2016 (Jun/Jul), 04/2016 (Set). 

Envio de E-mails Institucionais 
Envio dee-mails da ASAGUAS aos associados sobre questOes especificas em: 04/01, 13/01, 02/02, 
10/02,22/02,24/02,29/02, 04/03, 08/03, 09/03, 14/03, 17/03, 21/03, 22/03, 23/03, 30/03, 05/04, 27/04, 
16/05, 17/05, 19/05, 20/05, 3/06, 9/06, 17/06, 23/06, 06/07, 14/07, 26/07, 02/08, 5/09, 09/09, 15/09, 
21/09, 22/09, 26/09, 27/09. 

C. 	OfIcios Encaminhados 

a4- 6/7 
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No  Data Destinatário Assunto 

01 08/01/2016 
Conselho Fiscal - Envio de balancetes trimestrais de 2015 

Rubens Wanderley  
Riscos a saüde dos servidores oriundos de rescisão 

02 20/01/2016 Vicente Andreu corn_UNIMED_e_exigéncia_de_carência_da_AMIL 
03 02/02/2016 Vicente Andreu Reserva da sala de vidro para Debates Técrilcos 
04 22/0212016 Vicente Andreu Alteracao das datas dos Debates Técnicos 

Vicente Andreu C/C Servidores atingidos pela revisão da Resolucao ANA 
05 23/02/2016 

Neuza de Oliveira n° 559/2015 e procedimentos pertinentes 
06 23/02/2016 Diretores da ANA Encaminha abaixo assinado sobre P&P 
07  CANCELADO  

Conselho Fiscal - Balanco de açOes de 2015 e resumo do balanço 
08 21/03/2016 Rubens Wanderley financeiro 

EscritOrio Aline & Encaminha ATA da AGO, lista de presenca e lista de 
09 21/03/2016 

Roberto Associados associados da GEAP 
10 27/09/2016 Vicente Andreu Solicitacao de reserva do auditOrio 
11 28/09/2016 Cartôrio 10  Oficlo Solicita registro da ata de eleicao da nova diretoria 

Gestão 201 6/201 8: 

Site da ASAGUAS 
lnicio da implantação do novo site da ASAGUAS na plataforma WIX. 

Envio de e-mails institucionais 
Informes especiais via email institucional para os Associados e para a ANA via ASCOM em 30/09, 
04/10, 26/10, 04/11, 07/11, 10/11, 11/11, 24/11, 28/11, 02/12, 05/12, 06/12, 07/12, 12/12, 14/12e 
22/12. 

Oficios Encaminhados 

No  Data Destinatário Assunto 

Diretoria Colegiada da Comunica a eleição e posse da nova diretoria da 
12 28/09/2016 

ANA ASAGUAS 
13 11/10/2016 Vicente Andreu - AA Solicita alteracao da data da reserva da sala de vidro 

14 17/11/2016 
Comandante Geral do Solicita apoio para evento - Nataçao e Corrida 
Corpo_de_Bombeiros  

15 17/11/2016 Vicente Andreu - AA Solicita apoio para evento - Corrida 
16 22/11/2016 Vicente Andreu -AA Solicita reserva doAuditOrio Flàvio Terra Barth 

17 23/11/2016 
Neuza de Oliveira - Solicita inforrnacOes sobre o quadro de servidores 

CGGEP  
18 24/11/2016 Vicente Andreu - AA Solicita reserva da Sala de Vidro 

Solicita alteraçào da reserva do Auditôrio Flávio Terra 
19 25/11/2016 Vicente Andreu -AA Barth 
20 28/11/2016 Gesela Forattini - AP Solicita criação de pasta na rede da ANA 

21 07/12/2016 
Comandante Geral do Solicita apoio para realizaçäo da Corrida 
Corpo_de_Bombeiros  

Indica Marcus Fuckner para a Comissão de 
22 13/12/2016 Vicente Andreu - AA Acompanhamento_das_obras_  dos _blocos_N_e_0 
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BrasIlia, 15 de marco de 2017. 

Conselho Fiscal da Associacão dos Servidores da Agência 
Nacional de Aguas - ASAGUAS 

Parecer sobre Relatório Anual de Atividades - ExercIcio 2016 

De acordo corn atribuicão presta no art. 25, inciso V, do Estatuto da Associacão dos 
Servidores da Agência Nacional de Aguas, o Conselho Fiscal reconhece e atesta a conjunto 
de atividades realizadas contidas no RelatOrio Anual de Atividades do exercIcio de 2016, 
apresentado pela Diretoria da ASAGUAS, encaminhado pelo seu Diretor Executivo Suplente 
Sr. Marcus André Fuckner, e RECOMENDA A SUA APROVAAO pela Assembleia Geral, 
corn as observacoes abaixo descritas. 

Destaque negativo: 

	

1. 	A entrega do Relatório Anual de Atividades para o Conselho Fiscal foi efetuada em 
data muito prOxima da Assembleia Geral, gerando o risco de comprometer a análise do 
Conselho Fiscal. 

Destaques positivos: 

	

1. 	A defesa dos interesses dos servidores no que diz respeito a participacão no Acordo 
Coletivo 2016, que culminou corn a mudança no modelo de remuneracão para subsIdio, e 
as solucoes de pendências sobre as critérios de Promocao e Progressáo. 

	

2. 	A defesa dos interesses dos servidores no que diz respeito as mudancas nos servicos 
de saüde contratados, corn prejuIzos para as servidores, buscando uma solucao negociada 
ou alternativas para a contratação de outra operadora. 

	

3. 	Apoio jurIdico aos interessados na isonomia na rernuneracao de cargos gerenciais. 

	

4. 	A discussão sobre assuntos de interesse para as servidores da casa, por meio de 
reuniOes internas, abordando: 

A conjuntura politica e suas possIveis implicacoes para a administracâo püblica, em 
especial para a ANA e seus servidores; 
A inclusão de competências regulatOrias a ANA na area de saneamento; e 
A gestão, a organização e a controle social das Agências Reguladoras, objeto do PL 
no 52/2013. 

	

5. 	A participação em reuniôes do Forum de Associacao de Servidores. 

	

6. 	A continuidade da realização dos Debates Técnicos de alto nIvel. 

	

7. 	A continuidade da realizacão de eventos espartivos e eventos de confraternizacao, 
visando a integracao social dos associados, além da promocao de incentivo a cultura par 
meio da aquisiçaa de ingressas de cinema e repasse aos associados pelo preco de custo. 

	

8. 	A divulgação das acôes judiciais em curso. 

Parecer sobre Relatório Anual de Atividades - ExercIcio 2016 'V 
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Recomendacöes: 

Reiterando o parecer de exercIcios anteriores, recomenda-se acompanhar e cobrar da 
Administracão da ANA a situacão da construcão do novo prédio, da reforma prevista para a 
Bloco L e das condicoes de trabaiho dos servidores alocados neste e em outros blocos. 

Reiterando a parecer de exercIcios anteriores, recornenda-se informar sobre a 
aquisiçao de novos equipamentos, que estavam previstas no programa de atividades da 
Associacão em 2012. 

Reiterando o parecer de exercIcios anteriores, recomenda-se dar continuidade a 
reformulacão e atualizacao do site da ASAGUAS e promover a seu uso pelos associados, 
incluindo ferrarnentas como urn Forum de Discussães. 

Reiterando recomendaçao de exercIcios anteriores, avaliar a possibilidade de 
contratar urn auxiliar de escritório para exercer atividades de apoio administrativo/financeiro 
aos membros diretores da Associação. 

Observacoes sobre o Relatório: 

1. 	Não forarn relatadas as reuniôes corn o apolo jurIdico da ASAGUAS, conhecidos como 
Plantão Legal, realizadas nos dias 16 de fevereiro, 19 de maio e 14 de julho, conforme 
convocacôes da ASAGUAS. 

Conseiheiros Titulares 

Rubens Maciel WandJey 
Presidente 

Paulo Br Ive9a 	 ida Laus de Aquino 

)LcL / 
L 	nar 	e Almeida 	 Mar o Alexandro Silva Andre 

Conseiheiros Suplentes 

Q* 
Camila Lopes Oliveira de Mello 	Claudia feranda das Neves da Costa 

Tharn iris de Oliveira Lim'- 

Parecer sobre Relatório Anual de Atividades - ExercIcio 2016 
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PIANO DE TRABAIHO DA ASAGUAS 
GESTAO 2016-2018 

1. Questöes Gerais 

	

1.1 	Reforçar, junto a ANA, a polItica do ASAGUAS para uma 
major valorização e respeito do servidor, incluindo meihorias 
no ambiente de trabaiho e nas condiçöes de sade dos 
servidores: 
V lnstalaçôes devidamente reformadas, seguras, limpas e 

adaptadas para pessoos corn necessidades especiais; 
/ Crioçöo de creche, espaço adequado para descanso e 

copa para almoço/lanche; 
/ Arnpliação do area de lazer e retornada do parceria 

ANA/ABIN para acesso ao ginásio, piscina, etc.; 
/ Avatiação do interesse no fortalecimento do Prograrna 

de Qualidade de Vida do ANA, incluindo a volta do 
ginástica laboral; 

V Apolo juntamente corn os dernais parceiros do complexo 
no SPO para a realizacao de atividades fIsicas diárias; 

V Acompanhornento junto a DIREC sobre a viabilização do 
volta dos servidores que estão no SIA. 

1.2 Consolidacâo do ASAGUAS por meio do associação dos 
novos servidores concursados do ANA, assim coma dos 
demais no categoria de sócio permanente. 
V Meta: contar corn 95% dos servidores associados. 

	

1.3 	Fortalecimento do agenda corn as dernais associaçöes de 
servidores dos agéncias reguladoras, ern especial par rneia 
do Forum de AssociaçOes de Servidores dos Agências 
R eg ul ad oras. 

1.4 Açöes junto a Diretoria do ANA para a nomeação dos 
técnicos (nIvel médio) aprovados no 61timo concurso. 

	

1.5 	Defesa dos carreiras do ANA e de urna politico de recursos 
hIdricas dernocrOtica e participativa. 

1.6 Major aproximacão técnica e institucional do ANA corn o 
MMA e vjnculadas (inclusive para eventos técnicos, sociais, 
esporfivos e festivos). 

	

1.7 	Reforçar junto as insfâncios competentes e no FOrum dos 
AssociacOes a necessidade de major transparéncia nos 
processos de indicacao de diretores do ANA e dos demais 
agéncias reguladoras, incluindo discussão e eventual apaio 
ao PL 52/2013. 



(tAGUAS 
Assocacão dos Strvidores da 
Agència Nacional do Aguas 

1.8 Buscar apoio do area administrativa do ANA e demais 
órgãos do complexo do SPO para revitalizaçâo/adaptacào 
dos estacionarnentos e dos regras de circulação no interior 
do complexo, incluindo a consfrução de coberturas (foldos) 
e o plantlo de árvores nos estacionamentos mais utilizados. 

	

1.9 	Ava!iarjunto ao condomInio do SPO a volta do sistema para 
lavagem de veIculos no interior do complexo, priorizando a 
biolavagem (sisterna de lavagem a seco) de acordo corn o 
Decreto Distrital 30522/09. 

2. Area Técnico-CientIfica 

	

2.1 	Construir anualmente a agenda de debates técnico- 
cientIficos. 

2.2 Parcerias corn publicaçöes técnicas especializadas para 
publicação dos trabaihos apresentados nos debates 
técnicos. 

2.3 Criacão, no site do ASAGUAS, de urn repositório de textos 
referentes aos temas debatidos e de grupos de discussâo 
para debate de temas técnicos/adminisfrativos vinculados a 
gestão pUblica e a gestão de recursos hIdricos. 

3 Area Adrnlnistrativa e Financeira 

	

3.1 	Reafivação e atualização permanente do site do ASAGUAS, 
corn o recadastramenfo dos associados. 

	

3.2 	Organização do patrimônio do Associação. 

3.3 Manutencão do Informativo do ASAGUAS a ser divulgado 
bimestralmente, corn resumo das principals açöes do 
enfidade no perIodo. 

	

3.4 	Reforçar convénios e parcerias, reafivar a articulacão corn 
as outras associaçôes e firmar termo de compartilharnento 
de convénios. 

	

3.5 	Avaliar a possibilidade de contrataçâo de uma pessoa para 
o apoio administrativo do ASAGUAS. 

	

3.6 	Apoio as acöes dos demais areas do ASAGUAS. 

/ 	
—c. CZO6 
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4 Area Social 

	

4.1 	Eventos festivos e socials: 

v Festa de conlraternizacão anual - novembro/dezembro 
/ Churrasco de confraternização - abril/maio 
V' Festa Junina ou Julina - junho/juiho 

	

4.2 	Eventos esportivos: 

/ Realização do Interagéncias corn futebol masculino e 
feminino, vOlel misto e corrida de abertura; 

/ Aperfeicoamento do Olimpiana corn o aumento do 
nUmero de modalidades e meihor divulgacão do evenfo, 
reforçando a parceria corn o MMA e vinculadas, 
particularmente o IBAMA e sua respectiva associacão de 
servidores (ASIBAMA). 

	

4.3 	Eventos culturais e sociais: 

/ Reforcar esses eventos corn o objetivo de aumentar a 
infegração entre os servidores, voltando a oferecer 
atividades nos finals de semana, corno visitas 
rnonitoradas a exposiçöes, ingressos de cinema 
corporativos, recuperando a parceria corn outras 
agendas para a aquisição dos ingressos da rede 
Cinernark; dentre outros. 
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LISTA DE PRESENAS DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA DA AssoclAcAo DOS SERVIDORES DA 

AGNCIA NACIONAL DE AGUAS - ASAGUAS 

Aos quinze dias de marco de 2017, em segunda e iItima convocaço, compareceram, nas 

dependências do Auditório Flávio Terra Barth, localizado no Setor Policial Sul, Area5, Quadra 3, 

situado nesta Capital, em Brasilia - Distrito Federal, os presentes abaixo assinados: 

N 9  Associado Assinatura 

eL 	( 	. 

I - ( 

Fla 

i I
10 

M /L 

n  
-o c)( q 

12 

13 
C,_______  

_iI f  
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16 

17 

18 
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21 

22 
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